БРАВИ МЕБЕЛНИ
FURNITURE LOCKS

Външна обикновена
Surface ordinary

WWW.METAL-LS.COM

ПРИЛОЖЕНИЕ
Бравата е предназначена за мебелни врати и чекмеджета.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
* Езикът излиза на 8.7 мм след еднократно завъртане на
ключа.
* Език от стомана. Покритие: никел.
* Кутия от стомана. Покритие: цинк, никел.
* Ключ от Zn AI Си сплав. Покритие: месинг, никел.
* Комплектова се с шилд, насрещник и винтове за дърво.

102 302

APPLICATION
пореден номер
serial number

The lock is designed for furniture doors and cabinets.

вид на изделието
product type

FEATURES
*
*
*
*
*

БРАВИ МЕБЕЛНИ
FURNITURE LOCK

The tongue thrown 8.7mm after of single turn with key.
The tongue is made of steel, nickel finished.
Case is made of steel, zinc and nickel finished.
The key is made of Zn Al Cu alloy, brass and nickel finished.
The set include shield and Strike plate and screws for
wooden.

Външна със секретна ключалка
Surface with security cylinder
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Бравата е регулеруема и е предназначена за мебелни
врати, сейфове, чекмеджета и пощенски кутии.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
* Бравата има 6 положения на регулиране на разтоянието
L през 5 мм
* Езикът излиза на 10 мм след двукратно завъртане на
ключа
* Език от Zn Al Cu сплав. Покритие: цинк.
* Корпус от Zn Al Cu сплав. Покритие: цинк.
* Ключалка секретна с 2 ключа.
* Насрещник от стомана. Покритие: цинк.

102 052
пореден номер
serial number

APPLICATION

вид на изделието
product type

The lock is adjustable and is designed for furniture doors,
safes, drawers and post boxes.
FEATURES
*
*
*
*
*
*
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The lock has 6 position adjustment distance “L” by 5mm.
The tongue thrown 10mm. after double turn with key.
The tongue is made Zn Al Cu alloy, zinc plated.
The body is made Zn Al Cu alloy, zinc plated.
Security cylinder with two keys
Strike plate is made of steel, zinc finished.

